
 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2565  

 

ภาควิชา     หลักสูตรและการสอน                คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   การศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 3 5 6 0 

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

ไมต่ำกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาอื่น โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  2.75   

จากระบบ  4 แตม หรือเทียบเทา และมีประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไมนอยกวา 1 ป  
หรือสำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 3.00  จากระบบ 4 แตม  
หรือเทียบเทา 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

2. หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนน
การทดสอบถึงวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครของแตละสาขาวิชา  โดยคะแนน  
CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0* 

2.  สำหรับผูสมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/ เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตร                           
2 ป ตองนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/ เทียบเทา ประกอบการสมัครดวย 

3. การรับสมัคร 
1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  

(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”)  ใหถูกตองและครบถวน 
2. ผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย มาที่  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในเวลาราชการ)  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

4. กำหนดการสอบ 

รับสมัครต้ังแตวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน  2565 -วันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2565 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบสัมภาษณ 
 

วันเสารที่ 12 พฤศจิกายน  2565 
เวลา 9.00-12.00 น. 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
http://www.edu.chula.ac.th 

คณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

 



หมายเหตุ * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ 
IELTS ตั้งแต 3.0  แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2 รายวิชา  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชา
ดังกลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS 

ตั้งแต 4.0 กอนสำเร็จการศึกษา
** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ IELTS

ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 รายวิชา ท้ังน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ  IELTS ตั้งแต 4.0   
กอนสำเร็จการศึกษา

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  http://www.atc.chula.ac.th

ที่ http://www.edu.chula.ac.th

ที ่ http://www.edu.chula.ac.th   

จำนวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ  10   คน  
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม       วันเสารที่  17  ธันวาคม  2565 ที่ คณะครุศาสตร  เวลา 08.00 – 16.00 น.

เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565    วันจนัทรที่  9  มกราคม  2566

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ     500 บาท
2. คาเลาเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   24,500 บาท

เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรยีน พ.ศ.2562
ภาคการศึกษาละ

ลงนาม................................ ..........................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัฐษรณ  จารุชัยนิวัฒน)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั

.................../........................../...............

ลงนาม..........................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา ชินวรรโณ)

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
.................../........................../...............

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่
อาจารย ดร.ณฐิณี  เจียรกุล โทร.0-2218-2565 ตอ 8058 ในเวลาราชการ

หรือเจาหนาที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 02-218-2565 ตอ 8141 หรือ 095-659-2962

   (ลงนาม)................................................................บรรณพิทักษ
  (รองศาสตราจารย ดร.ศิรเิดช สชีุวะ)

คณบดี
   .................../........................./...............

...................................................
าสตราจารย ดร.อาภสัรา ชินวรร
นาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
................../............................................................................................/..........................................

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565


